
 1

 
 

 
              z  15.  zasadnutia 

                                         Obecného   zastupiteľstva   Semerovo 
             a 

                      zhromaždenia obyvateľov obce 
       
           ktoré  sa  konalo  dňa  13. 9.  2013  od  18, 3o  hodiny  v  zasadacej  miestnosti  obce  Semerovo 
 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO 
 

A./ Schva ľuje:  
 

1./ VZN obce Semerovo o vylepovaní plagátov po čas volebnej kampane, novela 2013  
 

za  schválenie   VZN obce Semerovo o vylepovaní plagátov po čas volebnej kampane, novela 2013   
h l a s o v a l i  : 

Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská,  
Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák, Ján Šima, Ing. M arek Vetter 

VZN obce Semerovo o vylepovaní plagátov počas volebnej kampane - novela 2013  schválená 
 

2./ uznesenia č. 15a / 130903  až  15m / 130903 :  
 

15a/130903 úlohy a organizačné pokyny Obce Semerovo do orgánov samosprávnych krajov           
9. novembra 2013 a prípadné druhé kolo vo ľby predsedu NSK: 

o obec Semerovo vytvára „jeden okrsok“, 
o volebná miestnos ť „zasada čka obecného úradu“,  
o zapisovate ľka Soňa Slobodníková, 
o kontaktná osoba Veronika Štefániková, 
o vymenovanie chýbajúcich členov okrskovej komisie do 11.10.2013 
o prvé zasadnutie Okrskovej komisie do 15.10.2013, 

15b/130903 nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov pod miestnou komunikáciou pri Agrospole :  

a.) podpísané prenajímateľky Mgr. Martina Doležajová a Mgr. Miriam Štibrányová vyhlasujeme, že 
máme v podielovom spoluvlastníctve nehnuteľnosti vedené katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo, 
kat.úz. Semerovo, ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, na liste vlastníctva číslo 
1184, ako parc.číslo 908/13 – orná pôda vo výmere 49664 m2, vo vlastníctve pod BLV por.č. 1) Mgr. Miriam 
Štibrányová v pomere ½ a pod BLV) por.č. 2) Mgr. Martina Doležajová v pomere ½.  Parcela bola 
zameraná geometrickým plánom číslo 85/11 a z parcely číslo 908/13 bola odčlenená výmera 4778 m2 
a vnikla nová parcela číslo 908/114 – zastavané plochy a nádvoria, ktorá je v prírode užívaná ako cesta. 
Podpísané prenajímateľky vyhlasujeme, že vyššie uvedenú novovytvorenú parcelu číslo 908/114 vo výmere 
4778 m2 prenajímame Obci Semerovo.  Dohodnutá  ročná  výška nájomného za výmeru 4778 m2 je 600 
€/1ha ročne, t.j. 286,68 € z toho pre Mgr. Miriam Štibrányovú 143,34 €, pre Mgr. Martinu Doležajovú 143,34€,  

 b.) podpísaný prenajímateľ Ing. Ladislav Varagya vyhlasujem, že mám vo vlastníctve nehnuteľnosti 
vedené katastrom nehnuteľností pre Obec Semerovo, kat.úz. Semerovo, ako parcely registra „E“ evidované 
na mape určeného operátu, vedené na liste vlastníctva číslo 1065, ako parc.číslo 940/2 – orná pôda vo 
výmere 49861 m2 v celosti. Parcela bola zameraná geometrickým plánom číslo 66/94 – 25/90 a z parcely 
číslo 940/2 bola odčlenená výmera 3894 m2 ako diel 4 GP, ktorá je v prírode užívaná ako cesta – miestna 
komunikácia. Podpísaný prenajímateľ vyhlasujem, že z vyššie uvedenej  nehnuteľnosti – časť označenú v GP 
č. 66/94-25/90 ako diel 4 GP, prenajímam Obci Semerovo. Dohodnutá  ročná  výška nájomného za výmeru 
3894 m2 je 600 €/1ha ročne, podľa  užívanej  výmery, t.j. 233,64 €, 

za uznesenie  h l a s o v a l i  :   Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš,  
                                               Daniela Litavská, Ing. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. M arek Vetter,    zdržal sa - Marek Lisický ,   

15c/130903 novelu smernice Verejného obstarávania obce Semerovo, 
za uznesenie  h l a s o v a l i  :   Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš,  

                                       Daniela Lita vská, Marek Lisický, Ján Šima, Ing. Marek Vetter,               zdržal sa  Ing. Marek Šemelák,   

15d/130903 ukončenie úspešného Verejného obstarávania obce Semerovo na projekt EU                           
„ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Semerovo“, ktorú zabezpečovala firma For Euro consulting s.r.o. 
Vilová 2, 851 01 Bratislava. Víťazom VO v elektronickej aukcii stala spoločnosť CEVO s.r.o. Ambrova 35, 831 
01 Bratislava s cenou 187.000,00 EUR s DPH, víťaznému uchádzačovi bude zaslaná výzva na predloženie 
Zmluvy o dielo a doručenie vzorky svietidla. Obec následne zašle dokumentáciu VO na odsúhlasenie 
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riadiacemu orgánu SIEA Bajkalská 27, 827 99 Bratislava a po jej schválení, obec požiada o dodatok 
k zmluve o NFP s vysúťaženou cenou, 

za uznesenie  h l a s o v a l i  :   Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš,  
                                                                     Daniela Litavská, Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. Marek Vetter,   

15e/130903 uzatvorenie zmluvy o dielo medzi Obcou Semerovo a GERKO s.r.o. Semerovo na 
odstránenie havarijného stavu chýbajúceho chodníka pri MK a lávky pre peších cez Branovský potok. Po 
vyhodnotení doručených dvoch cenových ponúk v mesiaci jún 2013, v celkovej sume 13.848,00 Eur s DPH,  

za uznesenie  h l a s o v a l i  :   Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš,  
                                                                     Daniela Litavská, Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. Marek Vetter,   

15f/130903 plán kontrolnej činnosť hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013, 
15g/130903 zaraďuje do poradovníka žiadateľov o obecné byty Evu Barusovú, 941 32 Semerovo č.346, 
Luciu Rodnú 941 32 Semerovo č. 287,  
15h/130903 odkladá na december žiadosť RŠ pri ZŠ na vybudovanie oplotenia areálu školy zo strany 
ihrísk v dĺžke podľa zamerania a predbežného rozpočtu, 
15i/130903 zimnou údržbou MK poveruje a objednáva u spol. Obnova s.r.o. Jaroslava Košána, 
                             za uznesenie  h l a s o v a l i  :   Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš,  
                                                                   Daniela Litavská, Marek Lisický, In g. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. Marek Vetter,   

15j/130903 zahájiť konanie za svojvoľné vyvážanie komunálneho odpadu do katastra obce, proti  
obyvateľke v nájme a majiteľmi rodinného domu č. 451, 
15k/130903 zahájiť jednanie o prenájme prípadne kúpu pozemku časti areálu FC so správnom majetku, 
podľa GP,         za uznesenie h l a s o v a l i  :   Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš,  
                                                                   Daniela Litavská, Marek Lisický, In g. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. Marek Vetter,   

15l/130903 výzvu spoločnosti INNOVIA s.r.o. Na Hlinách 12, 917 01 Trnava, na ukončenie zmluvného 
vzťahu na výstavbu bytového domu na parcele č.652/13 k 30.10.2013, z dôvodu nečinnosti a nezahájenia ani 
územno-stavebného konania a zároveň požaduje spätné odkúpenie predmetného pozemku za predajnú 
cenu,                za uznesenie h l a s o v a l i  :   Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš,  
                                                                   Daniela Litavská, Marek Lisický, In g. Marek Šemelák,  Ján Šima, Ing. Marek Vetter,   

15m/130903 zahájiť rekonštrukciu chodníka k areálu FC za pomoci pracovníkov obecných drobných 
prác a spol. GERKO s.r.o. v sume 1.389,60 EUR s DPH.  
 

B./ Berie na vedomie :  

1./ Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierky Obce Semerovo k 31.12.2012. 
2./ Správy  o výchovno-vzdelávacích činnostiach MŠ a ZŠ za šk. r. 2012/2013. 
3./ Novú nájomnú zmluvu jednoizbový byt v 5 b.j. obecných bytov č.556. 
4./ Rozhodnutie starostu o odmenách za I. polrok 2013 pracovníčkam obce a MŠ. 
5./ Uzatvorenie zmluvy o vykonaní exekúcie na neplatičov a dlžníkov obce s Exekútorským úrad  

Komárno zastúpený JUDr. Vojtechom Markovičom, PhD, súdnym exekútorom. 
6./ Vyčerpanie dotácie MDVaRR SR na opravu MK po zimnej údržbe. 
7./ Vyčerpanie dotácie NSK – MAS Leader Dvory a okolie a dotácii na športové a kultúrne 

podujatia podporené NKS.  
8./ Informácie o plnení uznesení a nariadení obce. 
 

C./ Splnomoc ňuje starostu obce :  
 

Zvola ť 16. zasadnutie Obecného zastupite ľstva na sobotu 14.12.2013 o 15,00 hod. 
 

V Semerove, d ňa  13. 9. 2013                
 
 
 
 
 
                                                                                                          Imrich Hrabovský, starosta obce 
                                                                                                       uznesenie podpísané 14. septembra 2013  
 

za  schválenie   uznesenia VI./15/2013 ako celku    h l a s o v a l i  : 
Ing. Peter Čelko, PaedDr. Janka Mi čeková, Marián Kasák, Marián Ke čkéš, Daniela Litavská, 

Marek Lisický, Ing. Marek Šemelák Ján Šima, Ing. Ma rek Vetter 
Uznesenie  VI./15/2013  schválené 

 
Uznesenie  Obecného  zastupite ľstva  bolo  schválené a zverejnené vo vitríne obce a web stránke obce d ňa 14. 9. 2013 

 
Zapísala :     Veronika Štefániková, pracovní čka obce       
Overovatelia zápisnice : poslanci Daniela LITAVSKÁ a Marek LISICKÝ 


